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MEDIK ROKA 2016 

Súťaž o najlepších študentov lekárskych fakúlt na Slovensku (BA, KE, MT) 
 
Hlavný organizátor: najväčšia regionálna sieť nemocníc Svet zdravia, a.s. 
 
Cieľová skupina: 
• Študenti lekárskych fakúlt v obore všeobecné lekárstvo 5. a 6. ročníka (nie dentisti) 
 
Základné východiská: 

 Dať šancu medikom vyskúšať si svoje sily v oblasti medicíny, a to nielen stránke teoretickej, ale aj 
praktickej,  formou  prvej celoslovenskej súťaže Medika roka a zároveň stavať na rozvoji a 
zlepšovaní profesionality a kvality zdravotnej starostlivosti pre klientov. 

 Zrealizovaný prieskum „kľúčové kritériá rozhodovania pri výbere zamestnávateľa“ medzi študentmi 
v ČR a SR – október 2014. 

 Podstav mladých lekárov (aj atestovaných) v slovenských nemocniciach z dôvodu ich odchodu do 
zahraničia, čo trápi všetky slovenské nemocnice.  Bez dostatku mladých perspektívnych lekárov je 
len ťažko možné naštartovať postupnú generačnú výmenu. Absolventi lekárskych fakúlt preferujú 
pri výbere zamestnávateľa veľké krajské a fakultné nemocnice. Menšie regionálne nemocnice 
považujú za menej kvalitné a s horšími pracovnými podmienkami. Do veľkých nemocníc nie je však 
jednoduché sa dostať, keďže počet voľných pracovných miest je obmedzený.  Zároveň menšie, 
regionálne nemocnice umožňujú mladým lekárom tzv. „výkonnú medicínu“ a možnosť rýchleho 
kariérneho rastu v rámci siete SZ. 

 
Strategický cieľ 
 Vytvoriť tradíciu rešpektovanej a atraktívnej súťaže pre mladých, ambicióznych medikov. Táto súťaž 

má vytvoriť príležitosť osloviť tých najlepších už počas štúdia a dostať do povedomia značku Svet 
zdravia ako zaujímavého a atraktívneho zamestnávateľa v oblasti zdravotníctva. Pre ďalších 
strategických partnerov táto súťaž ma vytvoriť priestor pre ďalšie komunikačné ciele. 

 
Ostatné ciele. 

• Pracovať na ambícii urobiť maximum pre to, aby nie všetci absolventi LF na Slovensku odchádzali 
do zahraničia. 

• Poukázať na záujem prepojenia teórie s praxou v rámci akcie nad rámec študijných plánov. 
• Vytvoriť novú HR aktivitu v oblasti HR marketingu, v segmente zdravotníctva na Slovensku. 
• Motivovať naj študentov zaujímavými cenami, tiež ponukou možnosti stáží, praxe písania 

diplomových prác a pod. v spoluprácu, v súčinnosti či pod vedením odborníkov zo siete SZ. 
• Na úrovni profesionálneho prístupu vzbudiť u študentov LF záujem o spoločnosť SZ. 

 
Dôvody, prečo sa ako mladý lekár zamestnať v nemocnici SZ: 
• Svet zdravia realizuje najväčšiu zmenu v slovenských nemocniciach:  Prináša nové investície 

a zlepšuje kvalitu zdravotnej starostlivosti 
• Realizuje vo svojich zariadeniach pro klientsky prístup. 
• Vytvára motivačné podmienky a rýchlejší kariérny rast ako vo veľkých nemocniciach 
• Možnosť pracovať v Nemocnici novej generácie v Michalovciach v roku 2018 
 
 
Časový harmonogram súťaže: 
• Vyhlásenie súťaže a otvorenie online registrácie v priebehu decembra  2015  
• Prvé súťažné kolo – online vedomostný kvíz, vypracovanie kazuistík – marec 2016 
• Finálové sústredenie, účasť na workshopoch, finále a vyhlásenie víťazov 1.-3.apríl  2016 
 
Komunikačné aktivity 
• Samostatný web (aktuality, registrácia, online kvíz) 
• Facebook profil (aktuality, spätná väzba) 
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• Prezentačná roadshow spojená s krátkou prednáškou/ workshopom pred vypršaním termínu registrácie  
• Mediálne partnerstvo so Zdravotníckymi novinami  
• Komunikačná podpora na pôde univerzít (web, intranet, FB, plagáty) 
• PR 
 
Hlavná cena pre víťaza: 
Ceny pre 1. miesto:   

• Finančná odmena v hodnote 3000 Eur 
• Poukážka/ preplatenie odborných workshopov a seminárov v celkovej hodnote 500 Eur 
• Garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a oddelení siete SZ 
• Bezplatná účasť na konferencii SZ 

 
Ceny pre 2. miesto:   

• Príspevok na študijný pobyt podľa vlastného výberu v hodnote 500 Eur 
• Poukážka/ preplatenie odborných workshopov a seminárov v celkovej hodnote 500 Eur 
• Garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a oddelení siete SZ 
• Bezplatná účasť na konferencii SZ 

 
Ceny pre 3. miesto:   

• Príspevok na študijný pobyt podľa vlastného výberu v hodnote 300 Eur 
• Poukážka/ preplatenie odborných workshopov a seminárov v celkovej hodnote 500 Eur 
• Garantované pracovné miesto v o vybranej nemocnici a oddelení siete SZ 
• Bezplatná účasť na konferencii SZ 

 
Pre všetkých 20 finalistov súťaže: 

• Ponuka garantovaného pracovného miesta v sieti SZ  
• Ceny podľa jednotlivých kategórií / workshopov: napr. zdravotnícka pomôcka, poukážka na 

nákup kníh, balíček liekov, zdravotníckeho materiálu, .... 
 
Ostatné ceny: 
Cena pre 2-3 náhodne vyžrebovaných účastníkov po vyplnení kazuistiky a zodpovedaní otázok: 

• iphone, ipod,.. (podmienka úspešnosť vypracovania kazuistiky min 70%) 
 
Cena po uzatvorení registrácie do súťaže: 

• preplatenie workshopu pre 3 náhodne vyžrebovaných účastníkov v hodnote 50 Eur /osobu 
 
 
Generálny partner:  
Dôvera, a.s. 
 
Strategickí partneri: 
JLF UK v Martine 
LF UK v Bratislave 
LF SZU v Bratislave 
LF UJPŠ v Košiciach 
 


